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Indledning v/ Jakob
Afbud fra : Anders Christensen (sygdom)
Kaffe: Henning
Pause efter punkt :
EMNE
1.

TID
min.

Godkendelse af
dagsordenen

2. Orientering fra formanden

Orientering fra udvalgene

BESLUTNING
Dagsorden blev godkendt.

5

15

Tak for en god jubilæumsuge.
Som kirke har vi fået en pris fra Tværkulturel Center Aktivitetsprisen ”Stjernestunder”. Prisen overrækkes på
Tværkulturelt Centers inspirationskonference i København–
Tak til alle der gør et stort arbejde indenfor dette område.
Kirkegårdsudvalget:
Der vil blive udarbejdet en procesbeskrivelse over hvordan
vi i kirkegårdsbestyrelsen for fremtiden arbejder med at
fastsætte det budgetbeløb som der er behov for.
Tværkulturel:
I Cafe colour regi arbejdes der med at udvide åbningstiden
med samvær for voksne om aftenen. Vi har i den
forbindelse et godt samarbejde med Kommunen

3.

Visionsudvalg: Visionsudvalget arbejder med en proces
omkring, at blive mere skarp på, at udnytte vore
budgetmidler.
Ryste sammen udvalg: Udvalget arbejder med at arrangere
et angement for medarbejdere og menighedsråd den 12
januar.
Det vil blive et arrangement hvor der vil blive noget
undervisning og noget andet spændende.
Orientering fra præsterne

4.

10

Isak: Der har været stabsmøde hvor vi har forholdt os til
nogle af de ting vi ikke fik bevilget i budgettet.
Lovsangsleder.
Fokusområder
Der skiftes fra 4 møder årligt til 6 møder pr. år
Vedr. lydanlæg og dens brug – dette vil blive set på fra
gudstjenesteudvalget.
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Orientering fra
personalerepræsentanten

10

Feriepenge

10

5.

6.

Endelig godkendelse af
7. budget 2020
Bilag 1a og b
Helledies Krucifiks

15

30

8.
Besøg af
provstikonsulenter d.
9.
26/11 2019
Bilag 2
Elevindsamling
10.
Bilag 3
Evaluering af
11.
Jubilæumsfejringen

20

Formandens initialer: BB

2

272

Jakob: Der er stor interesse for Israels turen både blandet
konfirmander og forældre.
Carsten:
Sårbarhedsgudstjeneste i samarbejde Kirkens Korshær den
10. november.
Stor tak til menighedsrådet for samarbejdet omkring
jubilæumsugen.
Forlænget personalemøde i februar, hvor ledelsen fra
varmestuen kommer og fortæller om gæstfrihed og
grænsesætning.
Det blev besluttet at afsætte de frie midler vedr.
parkeringspladsen og de frie midler vedr. Isolering af tag på
menighedssal i alt kr. 325.000,00 til feriepenge ifl. mundtlig
aftale med provstiet. De resterende midler vil blive taget af
evt. frie midler vedr. regnskab 2019 og regnskab 2020.
Der vil blive udarbejdet en orientering til provstiet vedr.
hensættelse af feriepengene.
Budgettet blev godkendt med påtegningen:
Budgettet er blevet påført tidsstemplet: 22-10-2019 19:51
Der var enighed om, at vi gerne vil have Krusifikset til
Nørreland. Menighedsrådet vil bede museet om, at
opbevarer Krucifikset indtil vi påbegynder helhedsplanen.
Så vil der blive gjort plads til den.
Der var enighed om, at indbyde dem til at komme og
præsenterer sig selv og fortælle om de opgaver de kan
hjælpe med.

10

Ansøgningen om elevindsamlingen blev ikke godkendt.

10

Jubilæumsfejringen blev evalueret.

12. Postlisten

5

Ingen kommentarer til postlisten.

Emner til kommende
13. møder

5

14. Evt.
15. Orientering fra daglig leder

5
10

Birgitte har noteret emner ned.
Ingen kommentarer.
Orientering ved Isak.

